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OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb 

 do zastupitelstva obce Okna 

 

v pátek   dne 5. října 2018                  od 14.00 hodin do 22.00 hodin a  

       v sobotu dne 6. října 2018                 od   8.00 hodin do 14.00 hodin 

1. Místem konání voleb 
je pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Okna 

volební místnost OÚ Okna, Okna 40, 471 62 Okna 

2. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní 
občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané 
jsou oprávněni volit na území České republiky. 
 

3. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. 
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

 

                                    Způsob hlasování 

Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být 

zvoleno. 

Pro naši obec je stanoveno 7 členů zastupitelstva. 

 

Na hlasovacím lístku může volič označit: 

 

OKENSKÝ ZPRAVODAJ 

Zvláštní číslo – volby 2018 
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 křížkem v rámečku před jménem kandidáta, toho kandidáta, pro kterého 
hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti 
jednotlivých volebních stran; v  Oknech je 7členné zastupitelstvo, může 
označit nejvíce 7 křížků. Označí-li více bude hlasovací lístek neplatný.  

 křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany, nejvýše 
jednu volební stranu; zároveň může označit křížkem v rámečku před 
jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných 
samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. 
Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů 
označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří 
mají být zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v 
němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci. 

Příklad: volič v Oknech označí křížkem jednu volební stranu, z jiných 
volebních stran označí křížkem 3 kandidáty. V případě 7členného 
zastupitelstva dává tak hlas označeným 3 kandidátům a z označené 
volební strany postupují 4 kandidáti v pořadí tak jak jsou uvedeni v jejím 
sloupci. 

 
Po úpravě hlasovacího lístku jej volič vloží do úřední obálky, kterou obdržel od 

okrskové volební komise.  Po opuštění prostoru určeného pro úpravu 

hlasovacích lístků vloží úřední obálku před okrskovou volební komisí do volební 

schránky. Za voliče, který není schopen vložit úřední obálku s hlasovacími lístky 

do volební schránky, může tak učinit jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební 

komise. Voliči, který se neodebral do tohoto prostoru, komise hlasování 

neumožní.  

 

Informace o stranách kandidujících do zastupitelstva obce 

Okna 

Pro občany a rozvoj obce     volební strana sdružení nezávislých kandidátů 

 

Budoucnost pro Okna            volební strana  sdružení nezávislých  kandidátů 

 

Stanislav Havlín                         volební strana nezávislý kandidát 

 

Vladimír Hroch                           volební strana nezávislý kandidát 
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Okénko pro volební strany 

Všem volebním stranám byla nabídnuta možnost vložení příspěvku do zpravodaje. 
Příspěvek poskytla pouze 1 volební strana. 
Informace podáváme tak jak nám je volební strany předaly, bez úprav.  
  

  
zhotovení geometrického plánu a vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.  
Záměr o prodeji byl zveřejněn na klasické i elektronické desce OÚ. Zastupitelstvo obce 
pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem kupní 
smlouvy.NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 
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INFORMACE O KANDIDÁTNÍCH STRANÁCH A VÝSLEDKY VOLEB MŮŽETE SLEDOVAT NA 

WEBU:                                        www.volby .cz 
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